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FMA in nieuw jasje ‘Oud Kranshi’
Vandaag, 26 juni, van 10 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds houdt de drugsbeleidsinstelling
Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) een open dag in het Pachi de Sola-gebouw, oftewel Oud
Kranshi op Scharloo, via de ingang aan het Waaigat. Iedereen is van harte welkom. Een mooie
gelegenheid ook om een interview te houden en de stichting nader te belichten.
Door Solange Hendrikse

MA is in juni 1995 in
opdracht van het Bestuurscollege van het
Eilandgebied Curaçao
opgericht. Het Eilandgebied heeft dit initiatief genomen om te bevorderen dat er op
een structurele en dynamische
wijze wordt gewerkt aan de preventieve -, curatieve - en opvangtaken op het gebied van de verslavingszorg. FMA is dus in feite het coördinatiebureau voor de
verslavingszorg op Curaçao. Als
zodanig is zij verantwoordelijk
voor zowel de hulpverlening,
opvang en plaatsing van verslaafden als ook de preventie
van verslaving.
Sinds het vertrek van directeur Lesley Roosberg, nu een
jaar geleden, is Meta Fahrenfort
de algemeen manager. Rosâne
Ramirez Faries is klinisch
psycholoog en zorgmanager,
een nieuwe functie binnen de
FMA. Het is haar taak ervoor te
zorgen dat niet alleen binnen de
FMA, maar ook bij de collegainstellingen de verslaafdenzorg
zo goed mogelijk op peil is, kwaliteit heeft, dat de juiste trainingen worden verzorgd en dat er
zo veel mogelijk lijn wordt gebracht in de zorg die aangeboden wordt aan de cliënten.
FMA is operationeel sinds

F

Een slaapkamer van de nachtopvang.

1997. Tot dat moment werd dat
namelijk gedaan door een speciale afdeling binnen de Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD),
die zich bezighield met mensen
die psychologische hulp nodig
hadden. Zeventien jaar geleden
werd begonnen met de eerste
activiteiten, toen zij voor het
eerst subsidie van de overheid
kreeg, waarmee een kantoor
kon worden gehuurd. De stichting begon met het in kaart
brengen van de populatie van
chronisch zwervende drugsverslaafden. FMA kreeg de naam
een organisatie voor chollers te
zijn, wat nu zeer zeker niet zo
is. De FMA kent een outreachteam dat werkt met jongeren in
hun eigen omgeving, een team
voor Ambulante Behandeling
en heeft een team ‘Peer Educators’ dat op scholen voorlichting
geeft. De organisatie sluist een
derde deel van haar subsidie
door aan Stichting Speransa,
waar mannen en vrouwen die
dat nodig hebben 24 uur zorg
en behandeling kunnen krijgen. Verder heeft FMA een centrale intake voor de gehele verslavingszorg op Curaçao.
De open dag op Scharloo is
ter gelegenheid van het 17 jaar
actief bestaan van de stichting
en besteedt in het bijzonder

aandacht aan de afdelingen die
daar gevestigd zijn, te weten Dios Yudami en het FACT-team,
de outreach voor jongeren. Een
onderdeel van de activiteiten
van het FACT-team waar speciaal aandacht aan zal worden besteed, is de activering die de
vorm heeft van houtbewerking
en een landbouwproject, een
Kunuku. Sinds 1997 exploiteert
FMA een inloopcentrum, waar
na verloop van tijd een nachtopvang aan is toegevoegd. Dit inloopcentrum is bestemd voor
dakloze chronisch verslaafden
in de binnenstad, in een pand te
Scharloo, dat sinds april van dit
jaar ook verhuisd is naar het oude Kranshi-gebouw, tevens op
Scharloo. Die locatie in het centrum werd per se gekozen vanuit het oogpunt, te zijn waar de
cliënten zich bevinden en zodoende hulp te kunnen bieden
waar zij zijn, want het is juist de
binnenstad die bruist van activiteiten, die de cliënten aantrekken, omdat er klusjes te doen en
er mensen zijn. Er is leven. Dit
type bewoners komt daar op af.
FMA tracht dus met hulpverlening aan te sluiten bij hun leefpatroon door middel van de inloop, waar mensen naartoe kunnen komen. De nachtopvang
voor hen biedt tegelijkertijd

werkervaring aan het personeel,
dat bestaat uit onderstandtrekkers van Ban Bario Bèk, een
onderdeel van het ministerie
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Afgelopen week is overigens bekend
geworden dat het onzeker is of
deze nachtopvang kan blijven
voortbestaan omdat de onderstandtrekkers niet meer vanuit
de begroting van het ministerie
van SOAW een extra uitkering
krijgen op hun onderstand. Op
dit moment vinden er gesprekken plaats om het probleem op
te lossen. Als de nachtopvang
komt te vervallen is dat zeer betreurenswaardig, want van de
inloop op Scharloo wordt goed
gebruik gemaakt. Het centrum
is zeven dagen per week geopend met de mogelijkheid om
te overnachten voor 28 verslaafden. Er is een groot aantal regelmatige bezoekers, mensen die
er heen gaan om te douchen en
scheren, eten, slapen, schone
kleren te krijgen en een knipbeurt te krijgen. Hierdoor wordt
de verslaafde van straat gehouden, opnieuw in contact gebracht met hygiëne, zorg en
structuur en wordt de overlast
die hij op straat veroorzaakt verminderd. Ook worden de cliënten op allerlei mogelijke manie-

Nagelverzorging van een cliënt.

Het Pachi de Sola gebouw, oftewel Oud Kranshi op Scharloo waarin FMA sinds april dit jaar gehuisvest is.
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ren begeleid door FMA, door ervoor te zorgen dat er een ziektekostenverzekering voor hen geregeld is, of een uitkering, die
voor hen te beheren en ervoor te
zorgen dat niet alles van hen
kan worden afgepakt. Indien
nodig wordt er ook voor gezorgd
dat er een arts bij gehaald wordt,
in een speciaal daartoe ingerichte kamer in het gebouw wordt

iedere week spreekuur gehouden, of kunnen de cliënten ook
elders terecht. En uiteraard als
iemand naar het ziekenhuis
moet, wordt daar vanzelfsprekend ook voor gezorgd. Ook
probeert FMA aan de kant van
de sociale contacten zo veel mogelijk te doen, omdat de cliënten veelal een beladen verleden
hebben, waardoor er intern in

de familie veel beschadigd kan
zijn. Dus zowel voor de familie
als de cliënten is het belangrijk
dat dat een klein beetje in balans gebracht wordt.
Fahrenfort: ,,We zien ook dat
als we ze regelmatig hier in de
nacht opvangen, ze niet op
straat slapen, wat een belangrijke verandering kan betekenen
in hun welzijn. Want doordat ze

goed eten en veiliger slapen,
hun dag- en nacht ritme omkeren, gebruiken ze ook minder
drugs. Je ziet zo iemand dan
ook fysiek opknappen. Geestelijk komt de verslaafde dan ook
vaak weer een klein beetje in balans. We zien zelfs dat mensen
ook weer productiever kunnen
gaan worden. Helaas is het niet
echt realistisch van al deze men-

Dagelijks groepsgesprek vóór het lunchen.

Algemeen manager Meta Fahrenfort (l) en zorgmanager Rosâne Ramirez
Faries.
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sen te verwachten dat zij weer
een actief lid van de maatschappij worden, omdat dit een populatie is die al zo lang en zo intensief bezig is met het gebruik
van drugs, veelal base. Doelstelling is wel om te zorgen dat hun
leven in balans is en dat ze ook
anderen niet echt schade toebrengen, omdat er ook psychiatrische gevallen tussen kunnen

zitten. FMA zorgt daarbij voor
contacten met een psychiater en
dat zij hun medicatie krijgen.”
Iedereen die een vorm van
verslaving heeft, kan bij FMA
aankloppen. Sinds een jaar is er
ook samenwerking met Brasami, met een gezamenlijke centrale cliënten-database, en hoeft
de registratie maar eenmaal gedaan te worden.

Gang naar de dagopvang.
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